
L’OBRA DE LA MANCOMUNITAT  
DE CATALUNYA

Organitza:  
Fundació Ernest Lluch

Col·labora:  
Ajuntament de Vilassar de Mar – Biblioteca Ernest Lluch  
de Vilassar de Mar

Amb el suport de:  
Diputació de Barcelona.

Lloc:  
Biblioteca Ernest Lluch de Vilassar de Mar. Carrer Santa Eulàlia 
66-80. 08340 Vilassar de Mar

Data:  
9-10 d’octubre

Hora:  
de les 18h a les 20:30h

El 6 d’abril de 1914 s’estableix la Mancomunitat de Catalunya com a la 
federació voluntària de les quatre diputacions de Catalunya. Prat de la 
Riba, primer President d’aquest nou ens, estableix com a prioritats dotar 
a tots els municipis de la seva escola, la seva biblioteca, el seu telèfon i la 
seva carretera. La Mancomunitat significa l’any zero de l’autogovern català 
modern. La seva obra, el seu potencial transformador, la seva voluntat 
d’entesa entre els diferents territoris i, sobretot, el fet de treballar com mai 
per al desenvolupament estructurat dels municipis i ens locals de Catalunya, 
la fa un referent essencial, no només en l’estructuració del que serà la 
Generalitat republicana que s’inicia l’any 1931 sinó també en la recuperació 
de les llibertats democràtiques després del franquisme.

Conjuntament amb l’Ajuntament de Vilassar s’ha establert una Jornada per 
analitzar l’Obra de la Mancomunitat en el seu centenari per posar de relleu, 
amb els principals coneixedors i historiadors del país, la seva tasca, sovint 
poc coneguda, i la voluntat de ser institucional catalana.



PROGRAMA
Dijous 9 d’octubre. De les 18 a les 20:30h. Divendres 10 d’octubre

Sr. Joaquim Ferrer 
Vicepresident de la Diputació de Barcelona i alcalde de Vilassar de Mar
Sr. Enric Lluch  
Vicepresident de la Fundació Ernest Lluch

Ponència:  El marc polític del naixement de la Mancomunitat: 
competències i marc legal 
Sr. Albert Balcells 
Catedràtic d’Història Contemporània, Universtat Autònoma 
de Barcelona

Ponència:  Obra pública i política agrària de la Mancomunitat de 
Catalunya 
Sr. Pere Aragonès  
Llicenciat en Dret. Màster en Història Econòmica (UB). 
Diputat al Parlament de Catalunya

Les prioritats en les finances de la Mancomunitat
Sr. Josep Maria Carreras  
Llicenciat i doctor en Ciències Econòmiques,  
Universitat de Barcelona.

L’Obra social de la Mancomunitat de Catalunya: cultura, 
educació i política social
Sr. Joaquim Nadal  
Catedràtic d’Història Contemporània.Universitat de Girona-ICRPC.

Cloenda
Sr. Joaquim Ferrer  
Vicepresident de la Diputació de Barcelona i alcalde de Vilassar
Sr. Joan Majó  
President de la Fundació Ernest Lluch

Obertura


